VABILO
Sklicujem 12. redno sejo sveta KS Artiče, ki bo v sredo, dne 12.12.2012, ob 18.30 uri v prostorih
Prosvetnega doma Artiče z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev predloga zapisnika 11. redne seje sveta KS Artiče, z dne 26.09.2012
3. Poročilo predsednika KS o svojem delu od 26.09.2012 do12.12.2012 ter o izvrševanju sklepov
11. seje sveta KS
4. Poročilo predsednika sveta o opravljenih delih po 26.09.2012
5. Vmesno poročilo o finančnem stanju na dan 12.12.2012 ( seznanitev s planom prihodkov in
odhodkov do konca leta 2012 ter zneskom prenosa lastnih sredstev v proračunsko leto
2013)
6. Podaljšanje podjemne pogodbe g. Simoni Mlakar za opravljanje tajniških in drugih del po
nalogu predsednika sveta KS do konca leta 2013
7. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev v letu 2012,določitev roka
izvedbe inventure ter imenovanje komisije za odpiranje ponudb v letu 2013
8. Potrditev cenikov KS za leto 2013 (PD,MV-pokopališče, BD)
9. Obravnava vlog za donacijo
10. Obravnava predloga za predkupno pravico za zemljišče pred šolo
11. Knjiženje nove nepremičnine KS (zemljišča v Zgornjem Obrežu)
12. Priprava podatkov za finančni plan dela KS Artiče za leto 2013
13. Vprašanja in pobude
14. Razno – informacije o:
 Seznanitev ob 170 obletnici OŠ v Artičah v letu 2013(osredna prireditev 20.04.2013) in
aktivnosti KS v zvezi s tem (glej prilogo zapisnik komisije za urejanje okolja)
 Pisna vprašanja krajanov v zvezi z obnovo raznih poti – stališče KS do teh vprašanj ( g.
Gorišek - Arnovo selo,g. Škofca Anton - Dečno selo, g. Žerjav Spodnja Pohanca itd.)
 Informacija v zvezi z razpisom za energetsko obnovo objektov lokalnih skupnosti
Vabilo je dostavljeno samo po ep
Priloge:
-predlog zapisnika 11. seje sveta KS
-zapisnik komisije za urejanje okolja
- Dostaviti:
1x župan Občine Brežice
1x Irena Rudman-direktorica Občinske uprave
1x članom sveta KS
1xsvetnikom Občinskega sveta iz KS Artiče ( Katja Barbič, Ivan Kostevc, Ivan Pondelkak)
1x arhiv-tu

Predsednik sveta KS Artiče

Gajšek Anton lr

